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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So   20.11.  Myslivecký hon 

Pá   26.11.  Rozsvícení Vánočního stromu 

So   27.11.  Honební společenství 

29.11.-1.12. Sbírka použitého ošacení, dom. potřeb a obuvi 

So   11.12.  Myslivecký hon 

Ne   26.12.  Vánoční pohádka 

Ne       9.1.  Novoroční koncert 

 
Kalendárium 
 

22.10. V KD proběhlo tradiční podzimní setkání s důchodci. 

24.10. Na Pánském kopci se konala drakiáda. 

25.10. Na obecním úřadě proběhl audit organizace zaměřený na kontrolu 
záznamů o činnostech zpracování GDPR. 

26.10. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce. 

27.10. Starosta se zúčastnil kontrolního dne průběhů prací na opravě 
střechy kostela. 

29.10. Na křižovatce byl nainstalován Z-BOX, samoobslužné výdejní 
místo Zásilkovny, který je od 8.11.2021 v provozu. (více informací 
dále ve zpravodaji). 

 3. 11. Posláno závěrečné vyúčtování dotace, kterou obci 
poskytl Moravskoslezský kraj na modernizaci kuchyně MŠ. 

11.11. K Pomníku padlých byla položena kytice u příležitosti Dni 
veteránů. 

15.11. Starosta navštívil našeho spoluobčana při příležitosti jeho 
životního jubilea. 
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Poslední vývoz BIO odpadu 

Velké hnědé kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných 
stanovištích v obci budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 25.11.2021.  

 

  Věra Košťálová, správní pracovnice 

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc  

Od středy 22. prosince do pátku 31. prosince bude z důvodu čerpání 
řádné dovolené uzavřen obecní úřad. Uzavřena bude také obecní 
knihovna. 

 

Pokladna a podatelna obecního úřadu bude otevřena pouze v době 
otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme za pochopení. 

 

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Středa  22.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 

Čtvrtek  23.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  24.12.2021 Zavřeno 

Pondělí 27.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 

Úterý  28.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Středa  29.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin  

Čtvrtek  30.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  31.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

 

 

V pátek 3.12.2021 dojde k plánovanému přerušení dodávky 
elektřiny, a to od křižovatky po Základní školu v době od 7:15 
do 15:15 hodin. Z tohoto důvodu bude také Obecní úřad a 
Pošta Partner uzavřen. 
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Oznámení pošty Partner Bernartice nad Odrou - Balíkovna 

Od pondělí 1. listopadu 2021 můžou zákazníci nejen vyzvednout, ale i 
podat balík do Balíkovny na poště Partner v Bernarticích nad Odrou. 
Česká pošta tak nabízí zákazníkům novou možnost, jak zjednodušit 
podání balíků. 

Služba je zpoplatněna částkou 65,-Kč, při posílání na dobírku je cena 84,-
Kč. Za odeslání zákazník zaplatí on-line na stránkách Balíkovny, kde také 
zadá údaje k zásilce. Následně se mu vygeneruje štítek, který stačí jen 
vytisknout a nalepit na balík. Pokud zákazník nevlastní tiskárnu, v aplikaci 
vygeneruje podací kód, který napíše spolu se jménem a příjmením 
příjemce na zásilku. 

Všechny informace potřebné k posílání balíků najdou zákazníci v sekci 
Poslat balík na www.Balikovna.cz. 

 

Věra Košťálová,  Pošta Partner Bernartice nad Odrou 

 

 

Diakonie Broumov, sociální družstvo 

Sbírka použitého ošacení, textilu, domácích potřeb a obuvi 

www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

 

Sbírka se uskuteční ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2021 na 
chodbě kulturního domu v Bernarticích nad Odrou 

 

Pondělí a středa   8:00 - 17:00 hodin 

Úterý    8:00 - 15:00 hodin 

 

http://www.balikovna.cz/
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

Vše zabalené v igelitových pytlích! 

Nádobí do krabic 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 čisté koberce, předložky…. 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 hygienické potřeby, drogistické zboží 

 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 

 

Věci, které vzít nemůžeme: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

Tel. : 224 317 203, 224 316 800 
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Obecní úřad, Zahrádkáři a Základní škola 

 Bernartice nad Odrou 

srdečně zve všechny spoluobčany 

 

na 

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 

STROMU, 

 

které se koná v pátek 26. 

listopadu 2021 v 16,30 hodin 

u obecního úřadu. 

 

Před obecním úřadem proběhne: 

 vystoupení dětí naší základní školy 

 vánoční jarmark výrobků žáků naší základní školy 

 teplé občerstvení od našich Zahrádkářů 

 

 

  Srdečně se těší všichni pořadatelé 
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Podzimní setkání s důchodci 

V pátek 22. října se v našem kulturním době uskutečnilo podzimní setkání 
s důchodci. Průběh setkání byl tradiční, i když po dvouleté přestávce. 
Nejprve vystoupili děti z mateřské a základní školy, aby potěšily babičky a 
dědečky svým zpěvem, tanečky, či hraním na různé hudební nástroje. 
Celé vystoupení se neslo v duchu cirkusového vystoupení a mělo veliký 
úspěch. Na závěr všichni zazpívali nádhernou píseň, při které nejednomu 
divákovi ukápla slzička. 

Po večeři následoval večerní program, který v posledních letech připravují 
pro naše občany členové divadelního spolku Bodlák. Tématem byly písně 
Karla Gotta. Naši senioři měli možnost shlédnout spousty krásných písní 
v podání našich divadelníků, které bravurně předvedli. 

Věřím, že se program všem líbil a podle ohlasů tomu tak dozajista bylo. 
Za vším jsou hodiny úsilí a práce při nacvičování. Jsem nesmírně rád, že 
tato tradice u nás je a stále trvá. Myslím si, že nejedna obec by nám tato 
setkání mohla závidět. 

Chtěl bych tímto ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se na letošním 
programu jakkoliv podíleli. 

 

Tomáš Horut, starosta 

 

Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci! 

Dne 27. září t.r. byla zahájena tolik očekáváná oprava farního kostela 
Navštívení Panny Marie. Prozatím se jedná o první etapu opravy celého 
kostela. Rozsah této první etapy můžete již nyní znatelně vidět a 
pozorovat podle vnější plochy rozpracované části kostelní střechy, včetně 
sanktusníkové věže. Jak víte z předchozích Zpravodajů, jedná se o 
generální opravu, tzn. výměnu trámů, desek, krytiny; rovněž 
sanktusníková věžička je postavena zcela nově podle vzoru předchozí. 

Celková částka, na kterou byla první etapa generální opravy vyčíslena, 
představovala 2 056 946,- Kč.  
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Bohužel v posledních měsících došlo ke strmému nárustu cen materiálu, 
např. dřevo zdražilo až 3x oproti původním cenám. Je tedy nanejvýš 
pravděpodobné, že toto zdražení se promítne také do výsledné ceny 
dosavadních oprav. Není mi ještě známo o kolik, protože právě v této věci 
se v současnosti vede jednání mezi Biskupstvím Ostravsko-opavským a 
firmou ARTES jako zhotovitelem. 

Dne 1. listopadu byla zaplacena Římskokatolickou farností Bernartice nad 
Odrou finanční částka za práce provedené ke dni 31. října 2021 ve výši 
997 216,- Kč, přičemž 500 000,- Kč bylo zaplaceno z transparentního 
účtu, zřízeného za účelem veřejné sbírky, a 497 216,- Kč z běžného účtu 
farnosti. 

Finanční náklady spojené s generální opravou bernartického kostela jsou 
pokrývány z dotací ze strany Obecního úřadu Bernartice nad Odrou, 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury České 
republiky. K těmto dotacím přispívají významnou měrou také Vaše 
finanční dary jako obyvatel a farníků Bernartic nad Odrou, kteří si velice 
dobře uvědomují, že s kostelem je spjat jejich život ať už po stránce 
náboženské či stránce památkové a kulturní. 

Ačkoliv nyní prožíváme velice nejistou dobu s velice nepovzbudivými 
výhledy, přesto si Vás dovoluji požádat, nakolik bude ve Vašich 
možnostech, o příspěvek na opravu kostela Navštívení Panny Marie. Na 
prvním místě z toho důvodu, abychom mohli úspěšně zakončit právě 
probíhající první etapu a pak případně přistoupit k další. 

Své příspěvky a dary na generální opravu můžete poukázat farnosti 
následovně: 

1. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet č. 5807309319/0800, 
který byl zřízen za účelem veřejné sbírky a lze do něj volně 
nahlédnout na internetových stránkách České spořitelny. 

2. Vložením finančního obnosu do pokladniček určených k veřejné 
sbírce. Jedna z nich je umístěna v kostele na stolku pod kůrem a 
druhá na poště. 

3. Předáním finančního obnosu ve farní kanceláři. 
4. Finanční příspěvkem při pravidelných sbírkách v kostele. 
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Připomínám, že farní úřad je oprávněn vydat potvrzení o přijatém daru, 
který můžete uplatnit při odpisu z daní, a to jak v případě fyzických, tak i 
právnických osob. Pokud byste si přáli vystavit toto potvrzení, pak své 
příspěvky posílejte na výše uvedený bankovní účet nebo přineste osobně 
na faru, aby byly kvůli vystavení potvrzení jasně dohledatelné a 
doložitelné. 

Všem dárcům děkuji! Pán Bůh zaplať! 

P. dr Radoslav Skupník, farář 

 

              

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Upozornění občanům – Myslivecký hon 

Upozorňujeme občany, že na katastru obce Bernartice nad Odrou 
proběhne v sobotu 20.11.2021 myslivecký hon. Žádáme občany, aby 
dbali osobní bezpečnosti a ve vlastních zájmu v tento den nechodili do 
lesů a přilehlých polí a luk, kde bude probíhat hon. 

Děkujeme za pochopení! 

Petr Šimíček, MS Bernartice nad Odrou 

 

Pelé, Messi, Ronaldo, Bican, Masopust, Nedvěd … 

Možná, že se v naší obci právě rodí další fotbalová legenda. A pokud 
tomu tak není, rodí se jistě ještě něco mnohem cennějšího: láska 
k pohybu, odolnost těla i ducha, smysl pro fair play a přátelství. Rozvoj 
těchto vlastností a postojů u našich kluků a holek velmi podporují obětaví 
trenéři: Tomáš Staněk, Tomáš Segeťa a Jiří Grulich. Díky nim fotbal 
v Bernarticích ožil a teď si dovolím parafrázovat slova jednoho z našich 
obecních zastupitelů: „Je krásné zase vidět děcka, jak se honí za 
balonem po hřišti.“  

Petra Hašová, TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
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Podzimní část sezóny úspěšně dohrána 

Podzimní část fotbalové sezóny je zdárně za námi. V obou věkových 
kategoriích (mladších žáků i starší přípravky) bylo odehráno 9 soutěžních 
utkání. Tabulky po podzimní části vypadají takto: 

 

Mladší žáci (U13) 

 

 

 

 

 

Pořadí Družstvo Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1 
Odry / 
Jakubčovice 

8 8 0 0 88:10 24 

2 
Hladké Životice / 
Pustějov 

9 6 1 2 30:20 19 

3 Velké Albrechtice 9 6 0 3 47:21 18 

4 Spálov 9 5 1 3 39:34 16 

5 Jeseník 7 4 1 2 37:23 13 

6 
Bernartice na 
Odrou 

9 4 0 5 31:38 12 

7 Vražné 7 3 1 3 36:33 10 

8 
Bartošovice / 
Sedlnice 

9 2 1 6 24:48 7 

9 Kunín 8 1 0 7 17:66 3 

10 Kujavy 9 0 1 8 23:79 1 
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Starší přípravka (U11) 

 

Pořadí Družstvo Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1 Suchdol 9 8 0 1 150:44 24 

2 Mošnov / Skotnice 9 8 0 1 113:30 24 

3 
Bartošovice / 
Sedlnice 

9 8 0 1 88:48 24 

4 Libhošť 9 5 1 3 97:70 16 

5 Fulnek 9 4 1 4 61:80 13 

6 
Pustějov / Hladké 
Životice 

9 3 2 4 46:51 11 

7 Děrné 9 3 1 5 58:88 10 

8 
Bernartice nad 
Odrou 

9 2 1 6 57:75 7 

9 Studénka 9 1 0 8 59:98 3 

10 Rybí 9 0 0 9 37:182 0 

 

Během zimní přestávky budou probíhat tréninky v místní tělocvičně: vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Obě naše družstva jsme přihlásili 
do zimní ligy, která se odehraje formou tří turnajů během zimních měsíců. 

Zájem o fotbal je u nás veliký a aktuálně máme v kádru celkem 21 
fotbalistů (19 chlapců a 2 dívky), což nás velmi těší. Za své dosavadní 
působení v soutěžích si náš tým zaslouží velkou pochvalu. Každým 
zápasem se jejich sebevědomí a výkony zlepšovaly. Pevně věříme, že 
zimní příprava přinese své ovoce a my budeme skvěle připraveni na jarní 
část sezóny.  

 

Za oddíl kopané TJ Sokol Jiří Grulich 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Drakiáda 

V neděli 24.10. se na Panském kopci uskutečnila tradiční drakiáda. 

Draků se sešlo nespočet, ale do vzduchu se podařilo vzlétnout jen těm 
šikovnějším a především trpělivějším. Vítr si totiž s námi tentokrát 
pohrával a zafoukal jen občas. O to více jsme si užívali nádherného 
slunečného počasí a překrásných výhledů na Beskydy a na protější 
straně táhnoucí se Moravskou bránu. Příroda je opravdu kouzelná a 
předvedla nám paletu těch nejrozmanitějších barev. 

Každý menší účastník drakiády obdržel na památku na ruku razítko a jako 
odměnu za přichystaného draka tabulku čokolády. A tak na nejvýše 
položeném místě Bernartic vládla v neděli odpoledne přátelská atmosféra 
podpořená popíjením výtečného punče připraveného našimi 
kuchařinkami. Ty se také postaraly o prodej dalšího občerstvení. Holky, 
díky! 

Děkujeme všem za účast a za rok se opět na vás a vaše draky těšíme u 
kapličky na „Panském“! 

Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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Malá technická univerzita 

V letošním školním roce jsme se přihlásili do projektu zaměřeného na 
polytechnické vzdělávání s názvem Malá technická univerzita. 

Cílem je rozvíjet u dětí nejen vztah k technickým oborům, ale také 
technické, logické, komunikativní dovednosti, samostatnost, jemnou 
motoriku, schopnost pracovat ve skupině apod. S dětmi jsme již 
absolvovali 3 části tohoto projektu – Stavitel města, Malý architekt a Malý 
inženýr. V průběhu listopadu nás čekají ještě dva projektové dny - Malý 
projektant a Stavitel mostů. Tato aktivita má u dětí velký úspěch už jen 
proto, že za námi dochází lektor – pro děti již známý pan Honza. 

A jak takový projektový den vypadá? 

Ráno po svačince za námi přijede pan Honza s krabicí plnou stavebních 
kostek a speciální soupravou prvků a výkresů. Lektor za asistence paní 
učitelky pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, 
metodických listů a stavebnice. Děti mají pocit, že si hrají, přitom ale pracují a 
učí se nové věci. Vyvrcholením takového dne je tvoření a hraní s výsledným 
dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci diplom, jako 
památku na projektový den. 

Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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Setkání s důchodci 

Jsme velice rádi, že jsme po roční odmlce mohli opět s našimi školáky a 
dětmi z mateřské školy připravit krátký program pro naše babičky a 
dědečky. Pro letošní rok jsme zvolili veselé téma, a sice „Cirkus“. Celým 
programem nás provázeli dva klauni.  

V úvodu se předvedly skvělým rytmickým tancem děvčata ze třetí, čtvrté a 
páté třídy.  Poté pódium zaplnily děti z mateřské školy, které zazpívaly, 
zatančily a potěšily nás tak svou bezprostředností a roztomilostí. 
Pomyslnou štafetu převzali bubeníci, kteří zabubnovali dvě krátké stylové 
skladby. Tak jako v každém cirkuse, tak také v našem nesměla chybět 
divoká zvěř. Tygři, lvi, sloni a na závěr také medvědi proběhli celým 
jevištěm a předvedli svoje nacvičené kousky. Nechyběly skoky přes hořící 
obruč, slalom kolem kuželů a také jízda na koloběžce. V závěru našeho 
programu vystoupila celá škola jako zvířecí kapela. Děti zazpívaly veselou 
písničku s živým doprovodem kytar, kláves, flétny a bicích.  

Děti se s prarodiči rozloučily písničkou „Nejhezčí dárek“, kterým bylo 
vlastně celé naše vystoupení. Věříme, že jsme všechny přítomné v sále 
potěšili a těšíme se na další společná setkání.  

 

      Za ZŠ a MŠ Eva Grulichová 
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Hukvaldy 
Jednoho podzimního rána (v úterý) jsme se se školou vydali na výlet. Celý 
výlet začal modrým autobusem, který pro nás přijel ke škole. Všichni se 
do autobusu nahrnuli, aby měli to nejlepší místo. Cesta byla super. Zpívali 
jsme, jedli a hlavně kecali. Na Hukvaldech jsme vysedli a poděkovali 
řidiči. První jsme šli do parku Hubert. Tam byly pro všechny nachystané 
pařezy. Sedli jsme si na ně a čekali na další pokyny. Naštěstí jsme se 
dočkali. Přišly dvě paní. Jedna si vzala 1., 2. a 3. třídu a druhá 4. a 5. 
(nás). My jsme dostali vedoucí Zuzanu. Všechny úkoly s námi taky plnil 
její syn Zdenda. Po všech těch představováních jsme se dozvěděli něco o 
stromech a zahráli pár her, ve kterých jsme třídili jehličnaté a listnaté 
stromy. Potom nás čekala zasloužená svačinka. Po svačince jsme šli do 
obory, kde jsme hledali různě tlusté stromy a zahráli hru fotosyntéza. Při 
hledání tich různě tlustých stromů jsme uviděli daňka. Krásný zážitek. 
Celý výlet jsme zakončili návštěvou laboratoře, ve které jsme prozkoumali 
zelené barvivo v listech a samotné listy jsme prozkoumali pod 
mikroskopem. Když už jsme se všichni uvelebili v autobuse, zjistili jsme, 
že autobus, ve kterém sedíme, už nepojede. Tak jsme museli zas hodinu 
čekat. Má to však i dobrou stránku. Celou tu hodinu jsme v parku hráli 
schovku. Po několika kolech schovky autobus přijel. Cesta byla taky 
super, ale není nad modrý autobus. 

Kristýnka Hoppová, 5.třída 

Hukvaldy 

V úterý 26.10.2021 jsme jeli se školou na Hukvaldy. Začali jsme tak, že 
jsme se představili průvodkyni. Pak jsme hráli hru, kde jsme ve 
skupinkách hledali v parku pytlíček, ve kterém byly listy a plody  stromů. 
Potom jsme luštili jejich jména. Pak jsme šli do obory a tam jsme 
objímáním měřili stromy a nakonec jsme tam viděli i malého daňka. 
Ukázali nám i laboratoř, kde jsme zkoumali listy pod mikroskopem. 
Cestou zpět se nám  porouchal autobus. Tak jsme hráli schovku a 
přibližně po hodině hry si pro nás přijel druhý autobus. Po návratu do 
školy jsme si dali výborný oběd.  

Matouš Haitl, 5. třída 
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Podzim ve školní družině. 

Asi nejvíce ze všech ročních období nám ze svého nabízí právě podzimní 
příroda. Proto jsme tohoto s dětmi využili a snažili se vytvořit něco 
z přírodnin. Vyráběli jsme různé postavičky, zvířátka a stavby z kaštanů. 
Jedno odpoledne jsme věnovali dlabání dýní. Některé byly opravdu velice 
strašidelné a hezky nám zdobily školní dvorek. Nakonec jsme se prošli 
Halloweenskou stezkou plnou úkolů, kde nás na konci čekala odměna.  

 

Petra Gavlasová, učitelka 
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     RŮZNÉ 
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     HISTORIE 

Pomník padlých 

Během letošního léta se zastupitelstvo obce postaralo o opravu Pomníku 
padlých před kostelem. Připomeňme si jeho historii. 

Pomník padlých byl vyhotoven v roce 1924, jako pocta všem vojákům 
z naší obce, kteří padli během První světové války, nebo zemřeli na 
následky zranění, či byli prohlášeni za nezvěstné.  

Náklady na pořízení pomníku činily v roce jeho vzniku 11 220 korun a 
podílela se na nich obec za vydatného přispění pozůstalých. Jde o 
umělecké dílo, představující „Truchlící matku vlasti“ od sochaře Julia 
Pelikána z Olomouce, který je autorem i sochy „Matky ochránkyně“ na 
místním hřbitově. Pomník byl vytesán z pískovce ve firmě „Polášek a 
Urban“ v Přerově. Slavnostně byl vysvěcen 28. října 1924. 

První světová válka silně zasáhla do života lidí i v naší obci. Postupně 
narukovalo 261 mužů, z nichž 32 padlo, nebo zemřelo na následky 
válečných útrap, či zůstalo nezvěstnými.  

Na spodní velké černé desce jsou vyryta tato jména padlých: 

1914 

BAYER JIN. Č. 106 

HORÁK JAN Č. 90 

ŠIMÍČEK ANT. Č. 24 

ŠIMÍČEK MAX. Č. 46 

1915  

GLOGAR KVĚT. Č. 40 

HÁJEK EDUARD Č. 102 

HANDRYCH AUG. Č. 103 

KELNAR ALOIS Č. 73 

ŠLEZAR KAREL Č. 8 

ŠIMÍČEK JAN Č. 71 

1916 
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BAYER JAROLÍM Č. 19 

GLOGAR AUG. Č. 53 (poznámka: prohlášen za mrtvého, úmrtí stanoveno 
na rok 1918) 

KLOS JOS. Č. 88 

ŠLEZAR JOS. Č. 72 

ZELENKA J. Č. 65 

1917 

BAYER BOH. Č. 58 

DAVID JAN Č. 66 

HORUT FR. Č. 61 

JOKEL MARTIN Č.117 

ŠIMÍČEK JOS. Č. 24 

TRVAL JOS. 

1918   

DAVID ST. Č. 84 

GRŮSMAN V. Č. 5 (poznámka: prohlášen za mrtvého, úmrtí stanoveno 
na rok 1920) 

GRŮSMAN JOS. Č. 18 

GLOGAR FR. Č. 53 

GLOGAR ALF. Č. 100 

HOLAUS ALFR. Č. 104 

KLOS JAN Č. 4 

KUNETKA KLEM. Č. 7 

KLOS FR. Č. 109 

KUCHAŘ FR. Č. 37 

1919 

ŠLEZAR FR. Č. 8  

Přesná data úmrtí a místa najdete ve Zpravodaji 10/2018. 
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Pomník stál původně na křižovatce ve středu obce v místě dnešní 
čekárny u Lípy svobody, zasazené 1. května 1919 členy spolku Národní 
jednoty.  

Za velké účasti občanů byl slavnostně posvěcen 28. října 1924 
konsistorním radou P. Janem Grussmannem, rodákem z č. 5. Kázání 
přímo u pomníku měl P. Josef Glogar, dómský vikář z Olomouce, náš 
rodák z č. 40, asistoval mu další rodák P. Adolf Horut z č. 48, kooperátor 
z Kvasic. 

Po Druhé světové válce byla na pomník doplněna horní černá deska se 
jmény obětí z let 1938 až 1945. 

„Památce padlých a umučených 1938 - 1945” 

Josef Horák č. 121            1939 Miroslav Kouřil č. 7  1944 

Jan Bayer č. 106                 1943  Vojtěch David č. 66  1944 

Karel Handrych č. 101        1944 Alois Drlík č. 81  1945 

Anna Tvarůžková č. 74       1945 

 

“Ať mrtví - zvítězili jste.” 

Bližší informace, data a místa úmrtí, naleznete ve Zpravodaji 5/2019. 

V roce 1948 bylo na nátlak správy silnic rozhodnuto o přesunu pomníku 
na jiné důstojné místo, neboť začal bránit zvyšující se dopravě na 
křižovatce. Byl přemístěn před kostel, kde stojí dodnes. Kdy k tomu došlo, 
jsem nenašla, snad v padesátých letech, protože v květnu 1960 šel 
lampionový průvod už k pomníku před kostelem. Přesun pomníku zajistil 
obecní úřad a dohledem nad rozebráním, převezením a znovu 
postavením byl pověřen najatý kameník Alois Hubr ze Suchdolu nad 
Odrou. Ten pomník po částech očistil a znovu postavil na nynějším místě. 
Při restaurační práci se však dopustil vážné chyby. Při osazování žulové 
desky se jmény padlých z Druhé světové války, kterou také zhotovil, 
zakryl stávající nápis: 

“Poutníče, zvěstuj tam domů, že my zde mrtví ležíme, jak zákony 
kázaly nám.” 

Na levé, boční straně pomníku je vytesán nápis: 

“Padlým vojínům ve světové válce 1914 - 1918 věnují příbuzní a 
občané.” 
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Pomník byl na křižovatce oplocen zdobeným kovovým plotem a po jeho 
boku byly zasazeny dvě smuteční vrby. Byl důstojně udržován i s Lípou 
svobody a téměř každoročně, 28. října u něj probíhala vzpomínková 
shromáždění občanů. 

 

Nejzajímavější je slavnost z r. 1937. Pan Leopold Biskup ji popsal ve své 
knize Zaváté stopy takto: 

 

„… v rámci pořadu oslav stoletého trvání znovu postaveného farního 
kostela a srazu rodáků bylo také v programu, že 3. července v sobotu v 
podvečer byl světelný (lampiónový?) průvod k Pomníku padlých a k Lípě 
svobody, tenkrát ještě oboje na křižovatce. 

Průvod vyrazil od č. 105 a zúčastnil se velký počet občanů. Po krátkém 
projevu pana Bayera Františka, starosty obce a poslance, se šlo také na 
osvětlený hřbitov, kde byla vzdána společná vzpomínka na zemřelé 
občany. 

Hned po odchodu od pomníku na hřbitov se mezi lidem začalo šuškat, že 
při proslovu pana Bayera Františka se nad pomníkem počala zjevovat 
hlava Ježíše Krista s trnovou korunou na hlavě, a to prý třikrát po sobě v 
krátkých okamžicích a vždy se uklonila. 

Jeden druhého se ptal, hlavně ti starší, jestli to také viděli. A skutečně, 
mnozí si to navzájem potvrdili. Dokonce někteří to potvrzovali i tím, že je 
na ten zjev už upozorňoval  fotograf z Holice, co pro tu slavnostní 
příležitost fotil i některé obecní objekty a památky (kostel, školu a jiné) a 
také Pomník padlých a právě na té fotce je zjevení hlavy Ježíše Krista s 
trnovou korunou zachyceno a že ty dopisní karty jsou v prodeji. 

Pochopitelně, že z toho “vidění” byl velký rozruch. Jedněm se to zdálo 
jako výmysl, druzí tomu věřili. Ba někteří v tom viděli výstražné znamení, 
že přijdou zlé časy, že bude válka, když to zjevení bylo nad Pomníkem 
padlých. 

Jak blízko byli pravdě!!! 

Menší (ale hlavní) dokument k této pověsti ale je. Zachoval se skromný 
počet fotopohlednic, kde při “troše fantazie” je hlava Ježíše Krista s 
trnovou korunou viditelná a pro pověst to asi stačí!? 
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Občané si tu příhodu pak připomínali o rok později za okupace naší vlasti 
a obce. Tehdejší zjevení hlavy Ježíše Krista bylo opravdu výstrahou. 

 

Říkali: 

Do jednoho roku jsme ztratili (obec) národní i státní svobodu. 

Do dvou let vypukla druhá světová válka! 

V polovině vojny za “jidášský groš” deseti marek posměšně uřezal 
nepřítel, náš občan přistěhovaný Němec z Mezilesí u Potštátu,  naši Lípu 
svobody a rozbil pamětní kamennou desku u ní s nápisem “Lípa svobody 
28.10.1918”. 

Obojí bylo součásti Pomníku padlých a mělo prý dojít i k odstranění 
pomníku samotného, ale k tomu už asi nebyl čas. Stejně ten občan krátce 
potom narukoval k vojsku a v bojích v Srbsku padl. 

Už v roce 1942 byl Němci zabrán statek rodiny Bayerů č. 1, dědičné 
fojtství. V roce 1943 bylo násilně vyhnáno ze svých tradičních gruntů pět 
českých rodin a na další to čekalo. Přibývali umučení vlastenci pro druhou 
žulovou desku na pomník a tak dále! 

Přišla opravdu krutá doba!!! 

Tu pověst z toku 1937 o zjevení hlavy Ježíše Krista nad Pomníkem 
padlých a možné “výstraze” jsem slyšel vyprávět při “pobabě”(draní peří) 
na “Těplici” č. 34 hned po válce a jednu tu fotografii pomníku z té doby 
mám, ale prý jsou některé ještě zřetelnější. 

To zjevení se prý i při tom fotografování klanělo, a tak jsou záběry různé, 
ale je jich málo. 

Já osobně ani o jiných nevím.“ 

 

Tolik paměti o pomníku, které zaznamenal pan Leopold Biskup.  
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        Pomník padlých na křižovatce, fotografie z 3.7.1937 

V horní části pod sochou je původní nápis, později překrytý černou 
deskou se jmény padlých ve Druhé světové válce, foto archív obce 
Bernartice nad Odrou 
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U pomníku se každoročně pořádá počátkem května vzpomínka na 
všechny padlé. Lampionový průvod sem přivádí děti s jejich rodiči a 
ostatní občany, aby minutou ticha, krátkou vzpomínkou a státní hymnou 
vzdali úctu všem, kteří položili život za vlast.  

Další pietní akce se koná 11. listopadu u příležitosti Dne válečných 
veteránů, kdy starosta obce k pomníku položí kytici.    

Pomník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů pod č. CZE 
8115-22216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomník padlých, říjen 2021, foto archív obce Bernartice nad Odrou 

    Ilona Stavinohová, kronikářka obce 
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Kontaktní informace 

Obecní úřad 
 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ing. Michaela Kunetková, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starosta 
Tomáš Horut 
Tel.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

Místostarostka 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 
Tel.: +420 605 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@email.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
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